
 

FACULTATEA ............................................................. FACULTATEA ............................................................. FACULTATEA ............................................................. FACULTATEA .............................................................     
 
 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIEREFIŞĂ DE ÎNSCRIEREFIŞĂ DE ÎNSCRIEREFIŞĂ DE ÎNSCRIERE    
LA CONCURSUL DE ADMILA CONCURSUL DE ADMILA CONCURSUL DE ADMILA CONCURSUL DE ADMITERE LA CICLUL II TERE LA CICLUL II TERE LA CICLUL II TERE LA CICLUL II ----    STUDII UNIVERSITARE STUDII UNIVERSITARE STUDII UNIVERSITARE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERATDE MASTERATDE MASTERATDE MASTERAT    

SESIUNEA SESIUNEA SESIUNEA SESIUNEA ........................................................................................ 2019........ 2019........ 2019........ 2019    
    

1.   Numele și prenumele candidatului (cu inițiala prenumelui tatălui), conform  datelor din certificatul  de naștere 
...............................................……………………......……………………….. 

2.   Cod numeric personal               
 3.   Sexul ………………………………..  

4. Naționalitatea ……………………….  

5.Data nașterii: ziua ……….. luna …………………….. anul ……………….. 

6.Locul nașterii: localitatea ………………………………… județul/sectorul ……………………. 

7.Carte identitate seria ……... nr. …...…....…  eliberată de .……...........……  la data de …...…… 

8.Domiciliul stabil: localitatea ………………………….  județul/sectorul . ………………….. cod poștal …………. str. ………………………………. 

nr. . . . . bl. . . . .. sc. . . . . et. …... ap. ……. telefon …………………………………   e-mail ................................... 

9. Am absolvit facultatea……………………….. din  universitatea................................................. din  localitatea ………....…….. secția 

absolvită  ………..………………anul absolvirii …..… 

10.Am mai absolvit Masterat/Studii aprofundate (după caz) …………………………………………….... 

din ………………………………………………………………….............. în anul ……………………... 

11.Am fost exmatriculat de la Masterat/Studii aprofundate (după caz) ……………………............................. 

      din ....................... ..........................................................................................… în anul ......…...................... 

12.Sunt student la Masterat / Studii aprofundate (după caz)     ……………….......…………………........... 

din …………………………………………………............……în anul de studii………...…………….. 

13.Numele și prenumele părinților sau a susținătorilor legali 

Tata ……………………….....................…… Mama .......................................................   
 

14.Adresa părinților  sau a susținătorilor legali ............................………………………………………………. 
 
15.Certificat de competenta lingvistica: tipul...................................................... limba................................ 
16.Numărul chitanței pentru plata taxei de înscriere ……………………………………………….. 

 
17.Media generală a:               Anilor de studii din timpul facultăAnilor de studii din timpul facultăAnilor de studii din timpul facultăAnilor de studii din timpul facultății    ....................ții    ....................ții    ....................ții    ....................    
 
Examenului  de  Diplomă / LicenExamenului  de  Diplomă / LicenExamenului  de  Diplomă / LicenExamenului  de  Diplomă / Licență      .....................  ță      .....................  ță      .....................  ță      .....................      
 

18. Subsemnatul, declar cele de mai sus pe propria răspundere. În continuare, menționez opțiunile privind 
concursul de admitere la CICLUL II. Am luat la cunoștință că pot depune un singur dosar, cu o opun singur dosar, cu o opun singur dosar, cu o opun singur dosar, cu o opțiune de țiune de țiune de țiune de 
bază bază bază bază și, după caz, opțiuni de redistribuire la buși, după caz, opțiuni de redistribuire la buși, după caz, opțiuni de redistribuire la buși, după caz, opțiuni de redistribuire la buget sau taxăget sau taxăget sau taxăget sau taxă.  

    
    



 

OPŢIUNI OPŢIUNI OPŢIUNI OPŢIUNI     PENTRU PENTRU PENTRU PENTRU     MASTERATMASTERATMASTERATMASTERAT    
Domeniul de studii Domeniul de studii Domeniul de studii Domeniul de studii 

universitareuniversitareuniversitareuniversitare    
de masterde masterde masterde master    

Programul de studii universitare de masterProgramul de studii universitare de masterProgramul de studii universitare de masterProgramul de studii universitare de master    FacultateaFacultateaFacultateaFacultatea    Loc cu Loc cu Loc cu Loc cu 
finantare finantare finantare finantare 

de la bugetde la bugetde la bugetde la buget    

Loc Loc Loc Loc 
cu cu cu cu 

taxataxataxataxa    

Inginerie civilă Inginerie civilă Inginerie civilă Inginerie civilă și și și și 
instalainstalainstalainstalațiițiițiiții    

Inginerie structurală 

ConstrucConstrucConstrucConstrucții ții ții ții 
Civile, Civile, Civile, Civile, Industriale Industriale Industriale Industriale 

și Agricoleși Agricoleși Agricoleși Agricole    

  
Ingineria clădirilor   
Dezvoltare urbană și regional   
Proiectarea construct. civile și industriale în zone seismice   
Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții   
Interacțiuni în mediul construit (Engl.)   
Eficiența  energetică a instalațiilor din clădiri 

Inginerie a Inginerie a Inginerie a Inginerie a 
InstalaInstalaInstalaInstalațiilorțiilorțiilorțiilor    

  
Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri (Fr)   
Energie, confort și dezvoltare durabilă   
Tehnologii performante pentru protecția mediului urban   
Ingineria sistemelor de securitate la incendiu și de 
securitate fizică în clădiri                    ----    locuri limitate pt  buget 

    
  

Inginerie hidraulică și protecția mediului 
HidrotehnicăHidrotehnicăHidrotehnicăHidrotehnică    

  
Inginerie geotehnică      
Inginerie  structurală(Engl.)  

Inginerie în Limbi Inginerie în Limbi Inginerie în Limbi Inginerie în Limbi 
StrăineStrăineStrăineStrăine    

  
Inginerie structurală (Fr.)   
Ingineria și știința mediului acvatic (Engl.)   
Ingineria infrastructurii transporturilor Căi FerateCăi FerateCăi FerateCăi Ferate    

Drumuri Drumuri Drumuri Drumuri și și și și 
PoduriPoduriPoduriPoduri    

  

Poduri și tuneluri 
  

Inginerie geodezicăInginerie geodezicăInginerie geodezicăInginerie geodezică    
Planificarespațialăși GIS pentrudezvoltaredurabilă    

GeodezieGeodezieGeodezieGeodezie    
  

Sistemeinformaționaleîncadastrușipublicitateimobiliară      
Geomatică   

Inginerie mecanicăInginerie mecanicăInginerie mecanicăInginerie mecanică    Sisteme mecanice avansate Utilaj TUtilaj TUtilaj TUtilaj Tehnologicehnologicehnologicehnologic      

Inginerie Inginerie Inginerie Inginerie și și și și 
ManagementManagementManagementManagement    

Managementul proiectelor în construcții ConstrucConstrucConstrucConstrucții ții ții ții 
Civile, Industriale Civile, Industriale Civile, Industriale Civile, Industriale 

și Agricoleși Agricoleși Agricoleși Agricole    

  

Reprezentare digital și managementul informațiilor în 
construcții (BIM) 

    

Obs. 2. TObs. 2. TObs. 2. TObs. 2. Taxa  de studiu se stabileaxa  de studiu se stabileaxa  de studiu se stabileaxa  de studiu se stabilește anual de către Senatul UTCB. ște anual de către Senatul UTCB. ște anual de către Senatul UTCB. ște anual de către Senatul UTCB.     
Prin prezenta se certifică depunerea actelor necesare înscrierii candidatului la examenul de admitere la Masterat. Prin prezenta se certifică depunerea actelor necesare înscrierii candidatului la examenul de admitere la Masterat. Prin prezenta se certifică depunerea actelor necesare înscrierii candidatului la examenul de admitere la Masterat. Prin prezenta se certifică depunerea actelor necesare înscrierii candidatului la examenul de admitere la Masterat. 

Retragerea acestora se face la cerere,  pe baza actului de identitate.  Retragerea acestora se face la cerere,  pe baza actului de identitate.  Retragerea acestora se face la cerere,  pe baza actului de identitate.  Retragerea acestora se face la cerere,  pe baza actului de identitate.      
Candidatul a depus -  Copie după Certificatul de naștere*          ;   

-  Copie după C.I.*        ; 
----        Diploma de BAC (în original / copie)**                                  ;    
-  Diploma de licență   (în original / copie / adeverință de absolvire) **   ;         
-  Patru fotografii 3/4 (la masteratele la care admiterea se face prin probă scrisă/test de  

competență lingvistică (necesare pentru legitimațiile de concurs, carnetul de student și diplomă), respectiv două (la 
celelalte masterate, necesare pentru carnetul de student si diplomă)       
* Acordul candidatului privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
Notă:  Notă:  Notă:  Notă:  Am luat la cunoștință că Universitatea Tehnică de ConstrucUniversitatea Tehnică de ConstrucUniversitatea Tehnică de ConstrucUniversitatea Tehnică de Construcții Bucureștiții Bucureștiții Bucureștiții București  colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale 
persoanelor fizice care doresc să se înscrie la studii universitare în cadrul Universității, sau care sunt admise la studii universitare în 
cadrul Universității și asigură drepturile persoanelor vizate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 cu modificările si 
completările ulterioare din legislația națională. Nota de informare privind prelucrarea  datelor cu caracter personal pentru studenți este 
afișată public la secretariatele din cadrul Universității. Informații detaliate și actualizate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter 
personal  în  cadrul Universității pot fi găsite si pe site-ul:  www.utcb.ro. Responsabilul cu protecția datelor personale în cadrul 
Universității Tehnice de Construcții București poate fi contactat folosind datele de contact de pe site-ul:  www.utcb.ro.    
    

ObsObsObsObs *   Se acceptă depunerea copiilor nelegalizate după certificatul de naștere, după  C.I., diplomă etc., dar,  la înscrierea la 

concurs, se prezintă și originalele documentelor respective.  

** ** ** ** Se va tăia ceea ce nu corespunde. Candidații din promoția anului universitar 2018/2019, care nu și-au ridicat încă 

diplomele de licență de la secretariatele facultăţilor, sunt scutiți de depunerea acestor documente, dar vor depune 

adeverința de absolvire care cuprinde mediile anilor de studii și cea a examenului de licență.   

 
Candidat              Data . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Verificat secretariat             Data . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . 


